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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CODEMA DE 2019 – Ata da Reunião 1 

Extraordinária do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CODEMA, realizada no 2 

dia 19 de junho de 2019, no Auditório da Câmara Municipal, sob a presidência de Daniel Hilário 3 
de Lima Freitas. I. Verificação de quórum e abertura da reunião: Com o quórum suficiente, a 4 

reunião foi iniciada às 14h21. O presidente cumprimentou os conselheiros e demais presentes. I.1 5 

Conselheiros Presentes: Daniel Hilário de Lima Freitas – Titular (Secretaria Municipal de Meio 6 

Ambiente - SEMA); Raquel Garcia Oliveira Brasil – Titular (Secretaria Municipal de Educação); 7 

Leandro Gilmar dos Reis Rezende – Titular (Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos); José 8 

Antônio de Moraes – Suplente (Secretaria Municipal de Saúde); Gustavo Henrique Roque Araújo – 9 

Titular (Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação); Sara Curvelano – Titular (Secretaria 10 

Municipal de Turismo e Cultura), Cleverson Assis Duarte – Suplente (Secretaria de Agricultura); 11 

Antônio Sérgio dos Santos Vieira – Titular (Câmara Municipal de Brumadinho); Cláudio Ferreira 12 

Costa – Suplente (Unidade Conservação sob administração pública); Maria Lúcia Videira Guedes – 13 

Titular (Associações Comunitárias AMA Aldeia); Márcio Roberto dos Santos – Titular (Associação 14 

dos Condomínios Horizontais de Brumadinho); Carlos Diniz Murta Filho – Titular (Indústrias 15 

Extrativas Minerais); Arthur José Castro Silva – Titular (Instituto INHOTIM); Marcos Luiz de Aguiar 16 

– Titular (Sociedade Civis de Defesa do Meio Ambiente); Gustavo Maciel Barcelos – Titular (124ª 17 

Subseção OAB-MG; Enilton de Oliveira – Titular (Sindicato dos Produtores Rurais de Brumadinho); 18 

Alexandra Andrade Gonçalves Costa – Titular (Associação dos Catadores do Vale do Paraopeba). I.2 19 

Justificativas de faltas: Mário Yoshihiro Nishimura – Titular (Empresas Construtoras de 20 

Terraplanagem, e Loteadoras); Carolina Silveira – Suplente (Empresas Construtoras, de 21 

Terraplanagem e Loteadoras); Mauro Ambrósio da Silva Júnior – Titular (Secretaria Municipal de 22 

Agricultura). I.3 Presentes ainda os visitantes e convidados: Géssica I. do Amaral, Ligia Maria 23 

Rodrigues Maia, Lenon Felipe dos Santos Martins, Magna R. Sales, Helen Fernandes Cavalcanti, 24 

Luana Jenifer Rezende Ferreira, Jaime Eustáquio Moreira, Alessandra Amorim, Erika Cristina Pessoa 25 

Mendes, Franklin Gustavo S. Souza, Thiago Vasconcelos Mendes, Paloma Júnia de P. Luís, Fabrício 26 

Ellison Gonçalves Cardoso, Eliene Fernandes, Cibele Pampuline de Assis Lopes, Geraldo Newmann 27 

Barros, Ademir Fernandes Maciel, Adriano Soares de Lima, Janaína Martins, Carolina Lage dos 28 

Santos, Marciano Reis Mariano, Javér Ribeiro de Sales (Servidores SEMA); Rogério Galvão (Vale); 29 

Vitor Brognaro Pimenta (Vale); Vanessa Buzzi (Vale); Tulio Praes (Vale); Bruno Passos (Vale); 30 

Alexandre Abby (Vale); Lucas Lara (Compdec); Ronnie Gibson Oliveira (Ong Carcará); Walasse 31 

Breno P. Braga (Ong Carcará); Alberto Gonçalves Caldeira (Defesa Civil); Willian J. Mendes Souza 32 

(Defesa Civil); José Mauro Carneiro Vilela (Retiro do Chalé); Nathalia Chamberg Silva (Secretaria de 33 

Turismo e Cultura); Vanessa Carolina Medeiros Silva (Secretaria de Turismo e Cultura); Evandro 34 

Florêncio (Condomínio Aldeia da Cachoeira); Alexandre Vieira Figueiredo (Mascb); Fernando João 35 

Ribeiro (Morador Córrego do Feijão); Fernando Pereira Bretas (Mov. Aguas e Serras); Maria Teresa 36 

Corujo (Movsam); Cléverson V. Vidigal (Abrace a Serra); Regiane Soares Rosa (MAS); Marlene 37 

Aparecida dos Santos (Secretaria de Obras); João Pedro C. de Carvalho; Raphael Vitorino Braga 38 

(Obras); Erica Meireles Ribeiro do Carmo (Obras); Fabiana Daniela de Almeida (Obras); João Batista; 39 

Felix de Rosse de Oliveira (Mineral do Brasil); Péricles Xavier Rodrigues (Associações Comunitárias 40 

AMA Aldeia). II. Aprovação da ata da reunião anterior: Javér Ribeiro de Sales, coordenador do 41 

departamento de licenciamento ambiental deu ciência sobre a inclusão de observações sugeridas pelo 42 

conselheiro Carlos Diniz. A Ata da Reunião Ordinária do dia 31 de maio de 2019 foi aprovada por 43 

unanimidade. III. Assunto extra O vereador Ivan Egg atribuiu a palavra, fazendo uma reivindicação 44 

demonstrada em vídeo, sobre a atual situação da estrada de Alberto Flores próximo ao terminal e a 45 

nova ponte, onde as empresas responsáveis não estão lavando corretamente o asfalto, deixando excesso 46 

de minério na pista. Solicitou a empresa Vale que cobre das empreiteiras serviço de qualidade pois está 47 

prejudicando a população. Em relação as empreiteiras contratadas pela Vale, o vereador pede que seja 48 
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dada prioridade de contratação de pessoal de Brumadinho. O presidente Daniel Hilário, comenta sobre 49 

as reivindicações reafirmando a solicitação a Vale de que a estrada seja mantida limpa, e em relação 50 

ao pedido de prioridade na contratação local já foi feito pelo próprio prefeito e a Vale e fez esse 51 

compromisso, sendo reforçado o pedido.  IV. Apresentação por parte da empresa Vale S/A: 52 

Apresentação por parte da empresa VALE S/A, sobre as ações ambientais que estão sendo realizadas 53 

em Brumadinho em decorrência do rompimento da barragem B1. Rogerio Galvão, responsável pela 54 

implantação dos projetos em Brumadinho, se posicionou frente aos questionamentos feitos pelo 55 

vereador, informando que existe uma frequência de limpeza da estrada mas levará essa situação para 56 

que possa ser ampliada a frequência de umidificação e limpeza das vias. Sobre a contratação de mão 57 

de obra local, foi feito o compromisso com o município, com efetivo de 1.350 profissionais dos quais 58 

725 são de Brumadinho. Dando sequência a apresentação, o representante da Vale explanou que a 59 

empresa criou uma diretoria especifica focada nas ações emergenciais, sendo um compromisso de 60 

longo prazo e está empenhada em realizar as obras de reparação dos danos provocados pelo 61 

rompimento da barragem. A barragem continha aproximadamente 12 milhões de metros cúbicos de 62 

rejeitos ocupando uma área de 249.000m². Várias frentes foram abertas para garantir a segurança e 63 

tranquilidade dos moradores e em especial do rio Paraopeba. Toda intercessão a área está acontecendo 64 

com interface dos órgãos estaduais competentes. Foram apresentados os projetos calçados em quatros 65 

pilares para medidas emergenciais, de curto médio e longo prazo: segurança geotécnica, contenção e 66 

manejo dos rejeitos visando a recuperação ambiental, tratamento e captação da agua, bem como obras 67 

de infraestrutura visando o bem estar das comunidades. Tomando a palavra, o senhor Tulio Praes 68 

elucidou sobre cada uma das obras que estão sendo realizadas, evidenciando os quatro sistemas de 69 

controles de sedimentos e regularização de vazão do ribeirão Ferro Carvão, bem como do rio 70 

Paraopeba, com o objetivo de conter o material descido no evento de forma que se possa retirar o 71 

máximo possível de material antes do período chuvoso. V. Perguntas dos conselheiros e abertura de 72 

inscrições para perguntas do público: O senhor presidente abriu a fala para manifestação dos 73 

conselheiros, dando abertura também a inscrição do público presente. Ao todo, oito conselheiros se 74 

manifestaram. Dentre outros questionamentos, Marcio Roberto, representante dos Condomínios 75 

Horizontais indagou sobre a possibilidade da vale continuar operando na mina de Feijão, onde Roberto 76 

Galvão explicou que não tem condições da mina voltar a operar e informou ainda que a Vale não está 77 

beneficiando o minério advindo dos rejeitos do rompimento. Vanessa Buzzi, da equipe de meio 78 

ambiente da Vale, tomou a palavra e explicou sobre as ações socioambientais que estão sendo 79 

planejadas e desenvolvidas junto aos órgãos e as comunidades. Gustavo Barcelos, representante da 80 

124ª Subseção OAB-MG, sugeriu ao presidente do Conselho para que se programe uma apresentação 81 

por parte da Vale para exibir as ações de mitigação dos danos sociais causados a população de 82 

Brumadinho. Foi então acatado pelo Senhor Daniel, que discutirá com o Conselho sobre a possibilidade 83 

de realizar reuniões extraordinárias mensais para tratar de assuntos da Vale. Sobre o questionamento 84 

do Senhor Carlos Diniz a respeito da área a ser dragada no rio Paraopeba, Roberto Galvão respondeu 85 

que a priori será dragado um trecho de 2km no rio Paraopeba, mas que há previsão de aumentar, não 86 

tendo ainda cronograma definido. Marcos Luiz de Aguiar, representante da ONG Carcará e também 87 

servidor público da Secretaria de Meio Ambiente de Brumadinho, se apropriou da palavra e perguntou 88 

a empresa se existe uma relação da Vale com as empresas de consultoria de resgate de fauna, pois há 89 

uma preocupação da ONG em relação as abelhas nativas sem ferrão. Ele explica que a empresa foi 90 

solicitada para fazer resgate e parece não haver conectividade entre a Vale e as empresas de consultoria, 91 

porque recentemente foi georeferenciado o local das abelhas e voltando ao local há alguns dias atrás, 92 

passaram maquina no local e mataram as abelhas. Ele explana ainda que, as abelhas por serem insetos 93 

muito pequenos, muitas pessoas não dão importância. Marcos explica aos presentes que 90% das 94 

arvores da Mata Atlântica são polinizadas pelas abelhas nativas sem ferrão e quem está na área sabe a 95 

importância disso e a importância econômica. Ele enfatiza que está representando a ONG Carcará e 96 
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também é funcionário público da Secretaria de Meio Ambiente como fiscal e diz que fica uma situação 97 

difícil porque mostra para as consultorias, georeferencia as áreas depois eles matam as abelhas, e não 98 

foi só uma colmeia. O representante da ONG Carcará lembra a todos que isso é crime e para cada 99 

abelha morta é R$500,00 por abelha. Por exemplo uma abelha Jatai tem mais de 1.500 a 5.000 100 

indivíduos numa colmeia.  Então precisa criar uma simbiose com o meio ambiente porque quando a 101 

Vale for recuperar a área, não adiantará fazer somente estrutura física, porque a flora irá depender das 102 

abelhas e de outros polinizadores. Marcos Luiz informou a todos que no presente momento está 103 

acontecendo uma reunião entre a Vale e a ONG Carcará, porque esta foi solicitada pelo Ministério 104 

Público para acompanhar e monitorar todo resgate de apifauna junto com as consultorias da Vale. A 105 

senhora Vanessa Buzzi, replicou o questionamento dizendo que desde o início os monitoramentos e 106 

resgates estão sendo feitos e enviado relatórios semanais aos órgãos ambientais pertinentes, inclusive 107 

a SEMA. Marcos rebateu a fala dizendo que o que o preocupa nos relatórios é que somente na região 108 

de Brumadinho há dezenove espécies distintas de abelhas nativas sem ferrão, que ele sabe onde tem e 109 

a consultoria não encontrou nenhuma de subsolo. Marcos diz que tem dúvidas se está sendo averiguado 110 

de forma precisa, porque ele sabe onde existe uma abelha de solo que está na área e que não foi citada 111 

no relatório, bem como a ausência de citação em relatório em relação a morte das abelhas. Por isso ele 112 

pede essa conexão entre a Vale e as consultorias, porque tem elementos ausentes nos relatórios e no 113 

qual a Secretaria de Meio Ambiente protocolou na presente data todas essas informações 114 

complementares, porque o relatório infelizmente está deixando a desejar sobre uma boa analise. A 115 

representante da Vale respondeu dizendo se tratar de um caso especifico pois até onde ela sabe foram 116 

prestadas todas as informações para vários órgãos e que vê a necessidade de dialogar melhor sobre esse 117 

assunto com o relatório em mãos e que sempre há como melhorar as ações e que através de reuniões e 118 

diálogos como esse, podem aprimorar essas ações. O conselheiro Claudio Costa, da Apa Sul solicitou 119 

que a Vale apresente posteriormente ao Conselho uma demonstração de como ficará o projeto de 120 

recuperação a montante e a jusante da barragem e áreas que envolvem o município de Brumadinho. 121 

Vanessa Buzzi esclareceu que o projeto de recuperação está em elaboração e possui três eixos 122 

estruturantes, sendo eles: diagnostico da área antes do rompimento, caracterização atual e propostas 123 

futuras e segundo ela, o prazo para entrega deste desenho aos órgãos ambientais estaduais é até 124 

setembro de 2019. VI. Perguntas do público inscrito: O senhor presidente atribuiu a fala para a 125 

população inscrita, sendo ela respectivamente: Cleverson (Abrace a Serra da Moeda); Maria Teresa 126 

(MOVSAM); Sirleno Gonçalves; Ronnie Oliveira (ONG Carcará); Fernando Bretas (Movimento 127 

Aguas e Serras); Fernando Ribeiro (Morador do Córrego do Feijão); Vera (Moradora de Casa Branca); 128 

Joseane Melo; Alexandre Figueiredo (Casa Branca); Alessandra Cristina (Vereadora); Lucas Lara 129 

(ONG Carcará).  Dentre os assuntos levantados, ressaltou-se as multas aplicadas a Vale pelo Município 130 

de Brumadinho; Operação da Mina da Jangada; Uso do rejeitos que estão sendo retirados no trecho 131 

afetado; Plano de Combate a Incêndios; Licenciamento e monitoramento das obras emergenciais; 132 

Testes e análises realizadas com os rejeitos carreados; Criação de memorial em respeito às vítimas; 133 

Criação de Corredores Ecológicos na área afetada; Estabilidade da barragem B6 na mina de Feijão; 134 

Atualização do mapeamento das áreas de inundação do rio Paraopeba; Melhoria na comunicação da 135 

Vale com a população de Brumadinho; Perigos de doenças futuras advindas do rompimento da 136 

barragem; Construção de área de convivência nas comunidades.  Incluiu-se também a entrega de um 137 

documento ao presidente do CODEMA, assinado por: Gabinete da Crises – Sociedade Civil; Fórum 138 

Permanente São Francisco (FPSF), Ecologia e Observação de Aves (ECOAVES), Projeto Mauelzão – 139 

UFMG, Movimento Aguas e Serras de Casa Branca, Associação para Proteção Ambiental do Vale do 140 

Mutuca – (PROMUTUCA), Associação dos Moradores do Jardim Taquaril (AMOJAT), Movimento 141 

Serra Sempre Viva, Movimento Mineiro pelos Direitos dos Animais e Movimento das Associações 142 

dos Moradores de Belo Horizonte (MAM-BH). O documento também foi entregue ao Ministério 143 

Público Estadual, FIEMG e IBRAM, trata de questões minerarias em Minas Gerais, sendo solicitado 144 
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pela senhora Vera que este documento fosse repassado a Vale. O representante da ONG Carcará 145 

Marcos Luiz, questionou sobre a tratativa da Vale com a COPASA sobre captação de agua a montante 146 

do rio Paraopeba. Ele explica que há sete pequenas empresas areeiras em Brumadinho, sendo que três 147 

delas estão paralisadas pois acabou a atividade. Quatro delas estão a montante. Marcos pergunta se 148 

COPASA e Vale irão fazer um diagnóstico uma vez que as atividades dos Areiais, na sucção revolvem 149 

o fundo do rio, aumentando na ocorrência de chuvas. Quando dessa captação, irá aumentar a turbidez, 150 

que gera aumento de custo no tratamento da agua do rio Paraopeba. Ele pergunta ainda se existe alguma 151 

análise sendo feita e como está a situação dessas empresas que estão paralisadas. Marcos Luiz 152 

questiona ainda sobre a compatibilidade das duas atividades (Captação de agua e dragagem), pois os 153 

quatro areeiros serão prejudicados nessa captação. Roberto Galvão, representante da Vale respondeu a 154 

indagação pontuando que está em estudo e não tem informações precisas mas que poderá endereçar 155 

este questionamento para explanação futura. Salientou ainda que não concorda que a captação do rio 156 

trará tanta turbidez. O presidente do Conselho reforçou o pedido do conselheiro para que seja analisado 157 

o estudo pois é de extrema importância para o município ter essas empresas areeiras na geração de 158 

emprego e renda. VIII. Encerramento: O senhor presidente agradeceu a presença de todos e a reunião 159 

foi encerrada às 17h42. Não havendo mais a declarar, eu, Janaína Martins, lavrei a presente ata que 160 

após lida e aprovada, será assinada e publicada no Diário Oficial do Município. 161 


